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Controle de acesso ao Pasárgada 

 
 

A Aspas instalou uma catraca para controle da entrada e 
saída de pessoas no Pasárgada. O método de anotação 
manual no caderno feito pelos vigilantes será totalmente 
substituído, nos próximos dias, pela inserção dos dados 
de prestadores de serviços, funcionários das residências 
e visitantes em um sistema automatizado de controle de 
acesso. Esta ação irá garantir o armazenamento das 
informações de maneira adequada, permitindo a rápida 
pesquisa e localização dos dias e horários que as pessoas 
entraram e saíram, bem como o seu destino dentro do 
condomínio. 

Mensalidades atrasadas 
Caso possua algum valor em atraso com a Aspas, procure 
o gerente administrativo, Reiler Márcio, e negocie a 
melhor forma para acertar sua situação.  Conforme 
aprovado em Assembleia de 08-03-2013, para o 
pagamento à vista será aplicado desconto de 50% do 
valor total da dívida atualizado e desconto de 20% ao 
ano em pagamento parcelado sobre o valor da multa e 
juros. Com a contribuição de todos os associados é 
possível realizar obras  de infraestrutura e prestar os 
serviços que garantem a segurança e o conforto a quem 
mora no condomínio, além de valorizar a propriedade de 
todos. Para não esquecer de pagar a mensalidade, 
programe o pagamento da Aspas em DÉBITO 
AUTOMÁTICO! 
 

Início das obras do novo calçamento  
Já foram negociados e elaborados os contratos de 
serviços com as empresas Revemo e Romanhol, 
que executarão os serviços de drenagem e 
aplicação do intertravado Unistein, 
respectivamente. Também já foi gerada a Ordem 
de Compra dos materiais que serão fornecidos pela 
Unistein e no início da próxima semana serão 
colocados os pedidos dos materiais que serão 
fornecidos pela Aspas. 
 

Desta forma, as obras poderão ser iniciadas em 
poucos dias. Os primeiros trechos programados 
são: 
1 - Alameda Poesia - da ponte até a Alameda do 
Silêncio 
2 - Alameda Cantigas - até Madrigais 
 

Estes trechos permitirão à Aspas verificar as 
dificuldades da obra e a assertividade dos 
orçamentos, aperfeiçoando o planejamento dos 
próximos locais. 
 

Solicitamos a colaboração dos proprietários 
envolvidos, pois este trabalho demanda o uso de 
equipamentos e caminhões, além de materiais em 
parte da pista e, portanto certas limitações 
temporárias no trânsito. 
 

Multa Moral 
Continuamos realizando uma 
consulta para saber sua 
opinião sobre a implantação 
da Campanha “Multa Moral” 
no Pasárgada. A ideia é começar pelo trânsito e 
depois estender essa ação para os outros pontos. 
Dê sua opinião: o que você acha desta campanha? 
Mande um e-mail para 
comunicacao@pasargada.etc.br. Quer saber mais 
sobre esta ação? Veja a matéria em nosso site: 
www.pasargada.etc.br  

 

AO PERCEBER ALGUM CORTE DE ÁRVORE LIGUE PARA A ASPAS PARA VERIFICAR SE O PROPRIETÁRIO APRESENTOU AS 
AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS! CONTRIBUA PARA MANTERMOS UM AMBIENTE AGRADÁVEL E NATURAL NO PASÁRGADA! 

 

Missa no Pasárgada 
Será realizada dia 13/07(segunda-feira), às 20h, no espaço do antigo restaurante Preferido do Rei, uma missa em 
comemoração ao dia da padroeira de nossa comunidade: Rosa Mística. Comunidades de toda a paróquia foram 
convidadas a participar deste ato religioso. A Diocese solicita que todos os católicos se cadastrem no site da 
arquidiocese:    www.arquidiocesebh.com.br 

 

 

mailto:comunicacao@pasargada.etc.br
http://www.pasargada.etc.br/
http://www.arquidiocesebh.com.br/

